
وزیر نفت:

پول صادرات سوخت به لبنان 
دریافت شده است

وزیر نفت با اعالم اینکه صادرات ســوخت به لبنان در 
سال گذشته انجام شــده و پول آن را دریافت کردیم، از 
آغاز صادرات کاتالیست توسط شرکت های ایرانی به روسیه 

خبر داد.
بــه گزارش ایرنــا، جواد اوجــی دیروز در حاشــیه بازدید از 
شــانزدهمین نمایشــگاه ایران  پالســت در جمع خبرنگاران در 
خصوص صادرات سوخت به لبنان و شایعات مربوط به آن، گفت: 
روند صادرات سوخت به لبنان سال گذشته نیز انجام شده و پول 

صادرات سوخت به لبنان دریافت شده است.
وی با اشــاره به توانمندی ایران در تکمیل زنجیره پتروشیمی 
اظهار کرد: بیش از ۴۶۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه 
شرکت کردند و در تولید مواد اولیه عمدتاً شرکت های دانش بنیان 

حضور دارند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه صنعت پتروشــیمی صنعتی ارزآور 
و با ارزش افزوده باال اســت، ادامه داد: سال گذشته ۱۲ میلیارد و 
5۰۰ میلیون دالر ارزحاصل صادرات پتروشــیمی در سامانه نیما 
تزریق شــد. در ۶ ماه اول امسال نیز از نظر وزنی و ریالی و دالری 

صادرات رشد داشته است.
به گفته اوجی، وزارت نفت حمایت از زنجیره صنایع تکمیلی را 
ادامه خواهد داد و توصیه شد تا زنجیره صنایع تکمیلی در مناطق 

کم برخوردار فعال شود.
وی با اشاره به اینکه عمده واحدی های پتروشیمی صنایع مادر 
هســتند، تصریح کرد: دهه قبل برای تکمیل زنجیره ارزش اقدام 
نشــد؛ اما در دولت ســیزدهم عمده برنامه ها برای توسعه صنایع 

تکمیلی است.
وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی، صنعتی با ارزش آوری است 
و با توجه به فاکتورهای اقتصاد مقاومتی انجام می شود و بازگشت 

سرمایه باالیی دارد.
اوجی تأکید کرد: در تأمین خوراک وزارت نفت کمک شایانی 

مدنظر دارد.
وی با بیان اینکه از شرکت های خارجی توانمندی ورود کردند، 
افزود: به لطف توان شــرکت های فعال پتروشــیمی و سازندگان 

کاتالیست صادرات کاتالیست به روسیه آغاز شده است.
وزیــر نفت ادامــه داد: در محصوالت پتروشــیمی و صادرات 

کاتالیست طی این چهار سال خودکفا خواهیم شد.

رئیس  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

فاصله 10 برابری بین میانگین 
و رکورد تولیدات کشاورزان

رئیس  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اعالم 
کرد: بین میانگین تولید و رکورد تولید برخی محصوالت مانند 

گندم و یا سیب درختی، فاصله ۳ تا ۱۰ برابری وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید مجتبی 
خیام نکویی با بیان این که یکی از خألها در بخش کشــاورزی، ترویج 
است، اظهار داشت: بین میانگین تولید و رکورد تولید برخی محصوالت 
مانند گندم و یا ســیب درختی، فاصله ۳ تا ۱۰ برابری وجود دارد و با 
استفاده از ظرفیت پسادکتری و قرار دادن این ظرفیت در کنار محققان 

و مروجان بخش کشاورزی می توان این فاصله را کم کرد.
وی در همین حال تصریح کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کشاورزی، سال هاســت که از خال نیروی انسانی مکفی رنج می برد و 
اعضای علمی این سازمان از تعداد سه هزار نفر اکنون به زیر دو هزار 

نفر به دلیل بازنشستگی کاهش یافته است.
رئیس  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به این 
که برای ســال ۱۴۳۰ تولید ۱۸5 میلیون تن محصوالت کشاورزی در 
کشــور پیش بینی شده است، گفت: برای این افزایش 55 میلیون تنی 
محصول به رغم محدودیت ها باید بهره وری را از طریق افزایش ضریب 
نفوذ علم و فناوری ارتقا دهیم و امضای تفاهم نامه های همکاری با وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران 

کشور نیز در این راستا است.
خیام نکویی افزود: قصد داریم از ظرفیت پســادکتری و افرادی که 
از دانشگاه های معتبر در مقطع دکتری فارغ التحصیل شده اند در قالب 
محقق- مروج یا مروج- محقق در حوزه های مورد نیاز در استان ها برای 
افزایش نفوذ دانش و بهره وری در حوزه های کشاورزی استفاده کنیم.

وی درباره اهمیت پسادکتری در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: 
بعضی از کشــورهای پیشرو مانند آمریکا در سال گذشته ۶5 هزار نفر 
پسادکتری را از بهترین فارغ التحصیالن کشورهای جهان جذب کرده  
اســت، زیرا یکی از مهم ترین مولفه های و زیرساخت ها برای پیشبرد 

پژوهش و فناوری، پسادکتری هستند.
رئیس  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در همین حال 
جهت دهی پایان نامه های مقطع کارشناســی ارشد و دکتری به سمت 
مشکالت اولویت دار بخش کشاورزی را از دیگر موضوعات توافق شده با 
وزارت علوم در این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: ما اولویت های بخش 

کشاورزی را شناسایی و احصا کرده ایم.

کارشناس:

رونق به بازار کار برگشته است
کارشناس بازار کار گفت: با بازگشت کسب و کارها به چرخه 
فعالیت، بازار کار رونق گرفته و بسیاری از مشاغل در حوزه خدمات 

ایجاد شده است.
 حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به آمارهای 
ایجاد اشــتغال در یک ســال گذشته اظهار کرد: معتقدم با توجه به آنکه 
محدودیت های کرونا کم شــده و شرایط برای بیشتر مشاغل بهتر شده، 
بازار کار به حالت طبیعی برگشته است و انتظار هم این بوده که خیلی از 
کســب و کارهایی که قبل از محدودیت های کرونا فعالیت می کردند و با 

شیوع کرونا دچار وقفه شدند مجددا به چرخه فعالیت برگردند.
وی ادامه داد: مرکز آمار هم در گزارشی که از آمار اشتغال بخش های 
اقتصادی ارائه کرد، سطح اشتغال بخش خدمات را بیش از 5۰ درصد اعالم 
کرد که نشان داد در بخش خدمات ایجاد اشتغال برجسته و پررنگ بوده و 

لذا در این بخش ها بهبود وضع اشتغال را شاهد بوده ایم.
کارشناس بازار کار درباره اجرای برنامه های اشتغال گفت: فارغ از بحث 
بازگشت مشاغل باید توجه کنیم که سیاست های اصلی که به منظور کاهش 
نرخ بیکاری در این مدت دنبال شــده به طور کامل اجرا نشده و به دلیل 
آنکه وزارت کار در ماه های اخیر وزیر نداشته است و طی این مدت دارای 
سرپرست بوده، سیاست های اشتغال با آن انسجام الزم پیش نرفته است لذا 
معتقدم آمارهایی هم که اکنون درباره اشتغال اعالم می شود، پراکنده است.

حاج اســماعیلی افزود: ممکن اســت آمارهایی که ســازمان تامین 
اجتماعی ارائه می دهد با آنچه که کمیته امداد یا وزارت کار اعالم می کند، 
متفاوت باشد و در کالن با آمارهای مرکز آمار سازگاری نداشته باشد. در 
حالی که معتقدم آمارها باید هم افزایی و هم پوشــانی الزم را داشته باشد 

تا راستی آزمایی بهتری برای میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته باشیم.
او ادامه داد: جمعیت فعال کشور متناسب با جمعیت و شرایط روز رشد 
نکرده اســت و وقتی جمعیت فعال واقعی نمی شود نمی توان نرخ بیکاری 
و اشتغال را متناســب با جمعیت فعالی که مرکز آمار تعریف می کند به 
درستی استخراج کرد. کارشناس بازار کار تاکید کرد: درست است که دچار 
مشکالتی هستیم ولی جمعیت فعال ما به خاطر مشکالت اقتصادی حتما 
باید افزایش یابد لذا انتظار می رود در پایان سال، ارزیابی بهتری از میزان 

اشتغال و نرخ بیکاری در کشور داشته باشیم.

سخنگوی وزارت صمت:

زیان خودروسازان
 نباید از جیب مردم پرداخت شود

ســخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه مصرف کننده چه 
گناهی دارد که باید از جیب او زیان خودروسازان پرداخت شود؟ 
تصریح کرد: خودروســازان، امالک و نیروی انسانی مازاد زیادی 
دارند که همین امر باید مدیریت شود و الزمه کاهش زیان انباشته 

اصالح ساختار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید قالیباف دیروز در نشستی خبری 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خودروسازان مدام از زیان های انباشته 
صحبت می کنند و درخواست هایی برای افزایش قیمت محصوالت دارند 
آیا در حال حاضر تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو گرفته می شود یا 
خیر؟ گفت: بله خودروسازان درباره زیان انباشته مطالبی را عنوان می کنند 
اما مهم اینجاست آیا باید این زیان انباشته از محل افزایش قیمت ها جبران 
شود؟ مصرف کننده چه گناهی دارد که باید از جیب او زیان خودروسازان 

پرداخت شود؟
وی افزود: خودروسازان امالک مازاد و نیروی انسانی مازاد زیادی دارند 
که همین امر باید مدیریت شود و الزمه کاهش زیان انباشته اصالح ساختار 
است. به نحوی که بدون اصالح ساختار به هیچ عنوان نمی توان با افزایش 

قیمت ها زیان انباشته را جبران کرد.
سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: البته مسیر صدور مجوز افزایش 
قیمت ها را ما نبســته ایم و خودروســازان می توانند متناسب با افزایش 
هزینه های تولید درخواست های خود را به سازمان حمایت ارسال کنند تا 
در ستاد تنظیم بازار این موضوع مورد بررسی قرار گیرد اما باید این نکته 

را بدانند که باید اصالح ساختارها صورت گیرد.
 هر ماه یک قرعه کشی

ســخنگوی وزارت صنعت با بیان اینکه تا این لحظه هیچ درخواستی 
برای واردات خودرو از هند و برزیل وصول نشــده اســت، افزود: در ۶ ماه 
دوم سال هر ماه یک قرعه کشی با عرضه بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو 

برگزار خواهد شد.
قالیبــاف گفت: به تدریــج طرح های خودرویی از قرعه کشــی خارج 
می شــود، به طوری که پیش بینی می شــود در قرعه کشــی آینده همه 
محصــوالت ســایپا از این فرآینــد خارج و حــدود دو مــاه آینده نیز 
خودروی تارا گروه ایران خودرو از قرعه کشــی خارج شــود. تا پایان سال 
پیش بینی می شــود همه خودروها از فرآیند قرعه کشــی خارج شــود.

وی درخصوص واردات خودرو گفت: تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات 
خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارســال شده که عمده این 

درخواست ها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده است.
ســخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: برخی در جامعه به پیشــواز 
مخالفــت با واردات خودرو رفتند، به طوری که می گویند با ۳۰۰ میلیون 
تومــان یا ۱۰ هزار دالر چه خودروهایی می خواهد وارد کشــور شــود؟ 
به صراحت اعالم می شود تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو 

از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است.
قالیبــاف ادامه داد: واردکنندگان تاکنون بــا برندهای خوب اروپایی 
و کــره ای در رده خودروهای اقتصادی بیــن ۱۰ تا ۲۰ هزار دالر مذاکره 
کرده اند که خودروهای بسیار باکیفیت است که می توانند استانداردهای 
۸5گانه ما را پاس کنند. وی یادآور شــد: در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو 
شاهد انعقاد 7۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعه سازان 
ایرانی و روســی و مطرح شدن صادرات خودروهای شاهین و تارا به این 

کشور بودیم که ناظر بر ارتقای کیفی محصوالت ایرانی است.
سخنگوی وزارت صنعت همچنین از تولید و ورود خودروی اقتصادی 
داخلی از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بازار خبر داد و گفت: این خودرو که حاصل 
هم افزایی و تعامل ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان درجه یک کشور است، 

در حد و اندازه کالس خودروهای اقتصادی روز جهان است.
 قطب سوم خودروسازی؟

وزیر صمت در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی، گفت: در 
حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو 
در کشــور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می شود و سایر خودروسازان 
سهم ۱۰ درصدی دارند. سیدرضا فاطمی امین در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر افزود: طبق برنامه های تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید به ۳ 
میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت 
شــده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان 

دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد.

اقتصادی
صفحه 4
پنج شنبه ۳۱ شهریور ۱4۰۱
۲۵ صفر ۱444 - شماره ۲۳۱۲۶

برگ سبز موتورسیکلت دایچی 
به شماره موتور  مدل 1390 
شماره  به   163FML33386
 N2G***200B9012941 تنه
پالک71843  شماره   به 
ایران 118 به نام امیرمنصور 
و  گردیده  مفقود  میرمحمدی 

از درجه اعتبار ساقط است.

پژو  خودروی  سفید  برگ 
سواری هاچ بک مدل 94 به 
شماره شهربانی 751 ق 26 
موتور  به شماره  ایران 99 
شاسی  شماره  و   028022
گردیده  مفقود   219095
ساقط  اعتبار  درجه  از   و 

است.

کارت  و  کمپانی  سند  سبز،  برگ 
استیشن  سواری  خودرو  مشخصات 
پالک  شماره  به  راوفور  تویوتا 
سفید  رنگ  به  اروند   51457
موتور  شماره  و   2014 مدل 
شاسی  شماره  و   2AR1114431
JTMDF9EV6EJ008789 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هاچ بک  سواری  خودرو  سبز  برگ 
پالک  شماره  به   MT کوئیک  سایپا 
922ی91 ایران 14 به رنگ مشکی- 
قرمز- متالیک مدل 1400 و شماره 
شماره  و   M159120281 موتور 
 NAPX212AAM1026425 شاسی 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب محمدحسین 
در  به شماره 99220094  صبرآئین 
تاریخ 1401/6/29 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو RUNNA مدل 1401 
پالک   NT345370 شاسی  شماره  به 
و  مفقود   30 ایران   -64 ص   248

فاقد اعتبار است.

نقلیه سواری  برگ کمپانی وسیله 
تیپ  پراید  سیستم  هاچ بک 
نوک  رنگ  به   1389 مدل   111
موتور  شماره  به  متالیک  مدادی 
شاسی  شماره  به   3774169
شماره  به   S5430089036143
پالک 291 ه  52 ایران 10 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار است.

سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه 
کامیونت ون نیسان مدل 1386 به 
انتظامی  آبی روغنی به شماره  رنگ 
شماره  به   28 ایران   16 ط   991
شاسی  شماره  و   378518 موتور 
J061072 به نام محمد عسگری به 
شماره ملی 0059244593 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی های مفقودی

ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: منابع 
از استفاده از صندوق توسعه  درآمدی حاصل 
ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت 
روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده 
که این رقم در چهار ماهه نخست سال جاری به 

صفر رسیده است.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، تــورم یکی از 
مشکالت ساختاری و ریشــه ای اقتصاد کشور است 
که دولت ســیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و 
عملیاتی دارد. یکــی از مهم ترین علل افزایش تورم 
به ساختار بودجه دولت برمی گردد؛ زمانی که دولت 
ســیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار 
میلیارد تومانی روبه رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت 
قبل بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه به شیوه های 
تورم زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ 

پول جبران می شد.
نتیجــه این روند هم عبور نقدینگی از مرز چهار 
هــزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی 
تــورم باالی 5۰ درصد بود. تنهــا در پنج ماه پایانی 

دولت قبل 5۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی 
عمال صرف هزینه های جاری شد؛ رقمی که با در نظر 
گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها 
از همیــن محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به 

نقدینگی کشور اضافه شد.
 به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه ها در 
قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می زد. از 
ســوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کاالهای اساسی 
از طرفی منجر به شکل گیری بیش از ۱۲5۰ پرونده 
مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در 
اختیار افــرادی قرار گرفت که یا کاال وارد نکردند یا 
به قیمت باالی در بازار فروختند؛ در نتیجه کاالهای 
اساسی هم به میزان ســایر کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ 

تومانی نگرفتند رشد کرد.
 از طــرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باز هم به ســراغ شیوه های تورم زا رفت و در 
نتیجه خالــص دارایی های خارجی بانک مرکزی که 
یکی از عوامل اثرگذار بر تورم اســت در دولت قبل 
بیش از ســه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی 

ســفره مردم آب رفت و از طرف دیگــر ارز به جای 
ســفره مردم به جیب برخی جریان های سیاســی و 
یقه سفیدانی رفت که حاال از جراحی اقتصادی دولت 

سیزدهم دلخور هستند.
یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک ها با اضافه برداشت 
از بانک مرکزی عمال منجر به رشد نقدینگی می شوند؛ 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش 

از چهار برابر شد.
دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادالنه 
کردن یارانه ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه 
فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه ها بهره مند شود؛ 
این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت های جهانی 
منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه 
به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به 
دنبال برداشت های جناحی سیاسی هستند به بیراهه 
رفته اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ 
کنترل اضافه برداشت بانک ها، نقدینگی کنترل و نرخ 

تورم دوباره روند نزولی گرفته است.

برای تحلیل وضعیت کلــی قیمت ها و تورم در 
اقتصاد بایــد به تغییرات قیمت همه اقالم شــامل 
کاالهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز 
صرف بر تغییر قیمت اقالمی محدود از کاالها ممکن 
است گمراه کننده باشــد. در همین راستا نرخ تورم 
نقطه ای کل در مردادماه به عدد 5۲ و دو دهم درصد 
رسید که نسبت به ماه قبل کاهش یک و هشت دهم 
درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش دو و 

۶ دهم درصدی به دو درصد رسید.
این در حالی است که نرخ تورم ساالنه با افزایش ۱ 
درصدی به ۴۱.5 درصد رسید. اگر بخواهیم به صورت 
تفصیلی تر بررسی کنیم در گروه کاالهای خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات نرخ تورم نقطه ای با کاهش 
5.۶ درصدی به ۸۰.۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه ای 
گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل 
بدون تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ است. یکی از موضوعاتی 
که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی 
دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز 

بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.

سازمان برنامه و بودجه:

استقراض دولت از صندوق توسعه ملی صفر شد

جدول نرخ سکه ، ارز و بورس
قیمت بازار )به تومان(نوع سکه

۱۴/۲۲۸/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۱۳/۳۲۲/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

7/۹۶5/۰۰۰نیم سکه
۴/۹5۳/۰۰۰ربع سکه

۲/۹5۰/۰۰۰گرمی
۱/۳۱۲/۲۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
-دالر
۳۱/۳55یورو
۳5/۹۰۰پوند

۱/7۳۰لیر ترکیه
۸/۶۱۶درهم امارات

۲۱/7دینار عراق
بورس

۱/۳55/۲۴۰شاخص کل بورس تهران
۳۹5/۶7۸شاخص هموزن

وزیر اقتصاد خبر داد

تکیه بر خوداظهاری در شناسایی حساب های تجاری
وزیر اقتصاد دربــاره اقدام دولت در حوزه 
تفکیک حساب های شخصی و تجاری با انتقاد 
از کم دقتی در خبررســانی در این مورد گفت: 
امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و 
تعداد گردش نداشته ایم و بنای دولت در حوزه 
تفکیک حساب های شخصی و تجاری تکیه بر 

خوداظهاری است.
احسان خاندوزی گفت: مســئله واگذاری سهام 
ایران خــودرو و ســایپا که از درخواســت های جدی 
رئیس جمهــور بود در حال پیگیری اســت؛ کارگروه 
ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده 
تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین 

اثر و بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در 
خصوصی ســازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به 
تبعات و آینده بنگاه واگذارشده و اتفاقات آن صنعت 
نیست، لذا با دقت و تأمل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد 

و وزارت صمت در حال جمع بندی است.
وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در 
معرض اظهارنظر صاحب نظران این حوزه قرار خواهیم 
داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت 
یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در 

صنعت خودروسازی در سال های آینده است.
خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی ســازی باید 
به عنوان اولین گام مهم خصوصی ســازی های دولت 
سیزدهم کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه 

صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.
وی گفت: در قالب همین چارچوب تا به حال دو 
موضوع تنظیم گری در صنعت خودرو در ســال های 
آینده و چاره سازی برای قیمت های دستوری در صنعت 
خودرو به عنوان دو پیش نیاز قطعی با دوستان وزارت 
صمت مطرح شده است، به محض اینکه این چارچوب 
به مرحله نهایی برسد با صاحب نظران به بحث و نقد 

گذاشته خواهد شد.
خاندوزی در پاســخ به ســوالی درباره علت عدم 
پیوستن ســازمان خصوصی ســازی به درگاه واحد 
الکترونیک خدمات دولت، با اشــاره به پیگیری های 
این وزارتخانه برای پیوستن همه سازمان ها به پنجره 
واحــد خدمات الکترونیک دولت اظهار کرد: ما کاماًل 
در این زمینه با وزارت ارتباطات همراهی کردیم و در 
حوزه مالیاتی و گمرکی که بیشترین مراجعه مردمی 
به خدمات را دارنــد، اتصال کامل به درگاه و پنجره 

الکترونیک اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی ممکن است 
در ســال برای تعداد انگشت شــماری از شرکت های 
دولتی، قرارداد یا مسائل مربوط به واگذاری را داشته 
باشــد که صرفاً یک یا چند شرکت بزرگ خریداران 
آن مورد هستند و عامه مردم خدمتی از آن سازمان 
دریافت نمی کنند؛ لذا درخواست داشتیم سازمان هایی 
که به عامه مردم خدمت ارائه نمی کنند از این لیست 

استثنا شوند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات و گمرک به صورت 

صددرصــد به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت 
متصل شده اند.

 تکیه بر خوداظهاری 
در شناسایی حساب های تجاری

خاندوزی همچنین در مورد اقدام دولت در حوزه 
تفکیک  حســاب های شــخصی و تجــاری گفت: از 
نحوه خبرسازی و انتشــار اخبار مربوط به این اقدام 
بســیار تعجب کردم به این معنا که مسئله حساب ها 
متعلق به قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ بود و در همان 
جا مصوب شــده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 
۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد 
گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه 
منتشر شــد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت 
در حوزه تفکیک حساب های شخصی و تجاری، تکیه 
بر خوداظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است.  
اطالع رسانی دقیق تر را دوستان شورای پول و اعتبار 

و بانک مرکزی اعالم خواهند کرد.
 اجرای کاالبرگ الکترونیکی

 بعد از اتمام مرحله دوم آزمایشی
به گزارش تســنیم، خاندوزی در پاسخ به سوالی 
درباره آخریــن وضعیت اجرای کاالبرگ الکترونیکی 
هم گفت: این پرسش را به طور مشخص باید از وزارت 
رفاه داشته باشید اما با توجه به اطالعاتی که به عنوان 
ســخنگوی اقتصــادی دارم، وعده بر ایــن بود تا در 
شهریورماه نتایج اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیکی 
به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیاید و بعد درباره 

آن تصمیم گیری شود، این جلسه برگزار شد و وزارت 
رفاه توضیحاتی درباره نتایج اجرای آزمایشــی داد و 
درخواســت وزارت رفاه این بود که یک مرحله دیگر 
آزمایشی هم در کشــور اجرا شود تا در زمان اجرای 
سراسری مانند برخی اعتراضات که در اردیبهشت و 
خردادماه نسبت به مسئله یارانه ها صورت گرفت در 
این مرحله با اعتراض و ایجاد مشکل مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: باید صبوری کنیم تا اجرای آزمایشی 
جدید تمام شود تا بدون هیچ کم و کاستی، پس از آن 

در تمام استان ها اجرا شود.
وزیر اقتصاد درباره پرداخت نشــدن سود سهام 
عدالت بــرای برخی از مردم گفــت: با پیگیری های 
ویژه ای که انجام شــد، تمام مبالغ واریزی برای سود 
سهام عدالت، در اختیار خوِد دارندگان این سهام قرار 
گرفته و اختیار مدیریت ســود سهام با خوِد مردم و 

صاحبان سهام عدالت است.
وی افزود: در مورد افرادی که نقص مدارک دارند 
یا متوفیان، سود سهام به محض ارائه مدارک در روز 

پرداخت خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره چرایی قطع شدن 
دســتگاه های پوز از ســوی نانوایــان و افزایش ۳۰ 
درصدی قیمت نان به بهانه افزایش مالیات، گفت: ما 
هیــچ برنامه ای برای افزایش مالیات خبازها نداریم و 
نباید چنین تخلفی انجام شود و در صورت مواجهه با 
چنین تخلفی، وزارت کشور، استانداری ها و سازمان 

غله پیگیری الزم را انجام خواهند داد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کاال های 
اساســی وزارت جهادکشاورزی از تصمیم 
جدید برای مقابله با مرغداران متخلف خبر 

داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مسعود 
امراللهــی با ارســال نامــه ای به رؤســای جهاد 
کشاورزی استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، 
کرمانشاه و تهران با موضوع نظارت برمرغداری های 
باالی ۴۳ روز نوشت: برخورد با مرغدارانی که مرغ 
باالی ۴۳ روز را به کشــتارگاه نفرســتند. حسب 
دســتور صادره برای جلوگیری از افزایش قیمت 
و تأمین گوشــت مرغ مورد نیاز در بازار استان ها، 
مقتضی است دستور فرمایید مدیران بازرسی طی 
یک اقدام ضرب االجل با همکاری معاونت امور دام، 
معاونت بازرگانی و حراست استان ها، لیست کلیه 
مرغداری هایی که بیش از ۴۳ روز از زمان جوجه 

روزی آنها می گذرد استخراج  نمایید.

او افــزود: چنانکه این مرغداری ها از کشــتار 
مــرغ ممانعت به عمــل آورند بــا بهره گیری از 
ظرفیت پلیــس مبــارزه با مفاســد اقتصادی و 
با هماهنگی دادســتانی اســتان ها با مراجعه به 
ایــن مرغداری ها در صورت عدم ارســال مرغ به 
کشتارگاه ها و احراز تخلف، برخورد جدی اعمال 
شــود و پرونده متخلفین به ســازمان تعزیرات 

حکومتی ارسال شود.
گفتنی است، بنابر این گزارش قیمت مرغ در 
روز های اخیر افزایش یافته است نرخ این محصول 
در برخی از فروشــگاه ها باالتر از نرخ مصوب هر 

کیلوگرم ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وضعیت تولید مرغ و ماهی

همچنین حبیب اسداهلل نژاد؛ مدیرعامل اتحادیه 
سراســری مرغداران گوشتی ســه روز پیش در 
گفت و گو با ایرنا ادعای برخی مبنی بر کاهش ۴5 
درصدی تولید گوشت مرغ از ابتدای سال تاکنون 
را تکذیب کرد و افزود: طبق آمارهای موجود در 

شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ 
درصد کاهش تولید را نشان داد که البته به همان 

نسبت مصرف هم کاهش یافته است.
او بــا بیان اینکه کاهــش ۴5 درصدی تولید 
گوشت مرغ در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۴۰۰ 
کذب است، ادامه  داد: به نظر می رسد در شهریورماه 
نزدیک به ۹۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود 

و تولید به میزان گذشته بازگردد.
الزم به یادآوری است که طبق آمارهای وزارت 
جهاد کشاورزی ساالنه بین دو میلیون و 5۰۰ تا 
دو میلیون و 7۰۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور 

تولید و به بازار عرضه می شود.
همچنین درباره بازار ماهی هم آرش نبی زاده؛ 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: 
قیمت کنونی هر کیلوگرم قزل آال سرمزرعه ۶۹ تا 
7۱ هزار تومان است، درحالی که قیمت تمام شده 
بدون احتساب سود تولیدکننده به ۸5 تا ۹۰ هزار 
تومان رسیده. علی رغم آنکه قیمت ماهی سرمزرعه 

و عمده فروشــی کمتر از نرخ تمام شده است، اما 
قیمت برای مصرف کننده باالســت. درحالی که 
اختالف عمده فروشی تا خرده فروشی حدود ۲۰ 

تا ۲5 درصد است.
او افزود: با توجه به افت تقاضا و نبود کشــش 
بازار پیش بینی می شود که قیمت قزل آال تغییری 
نداشته باشد. هر چند طبق سنوات گذشته قیمت 
ماهــی از ۱5 مهر تا ۱5 آبــان افزایش می یابد. 
خیلی از مــزارع با 5۰ درصــد ظرفیت فعالیت 
می کنند و پیش بینی می شود که اگر حمایتی از 
تولیدکنندگان انجام نشود، ۸۰ درصد مزارعی که 
در سیل اخیر از تولید خارج شدند، دیگر نتوانند 

به فعالیت ادامه دهند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی 
ادامه داد: امسال برآورد می شود که تولید قزل آال 
بــه ۱۰5 تا ۱۱۰ هزار تن برســد که این  میزان 
نسبت به سه سال گذشته افت ۴۰ درصدی تولید 

را نشان می دهد.

تصمیم جدید وزارت کشاورزی برای مقابله با مرغداران متخلف

بازار سرمایه در هفته ای که از یکشنبه آغاز 
شد یکی از کم رمق ترین و کم حجم ترین هفته ها 
را داشت و دیروز هم با کاهش نزدیک به ۱2 هزار 

واحدی شاخص کل مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر،  شاخص بورس تهران 
دیروز با افــت بیش از ۱۱ هزار و ۸۳۰ واحدی به کار 
روزانه خود پایان داد و در رقم یک میلیون و ۳55 هزار 

واحدی آرام گرفت.
ارزش معامالت روزانه بیش از ۲۳7۶ میلیارد تومان 
بود و ارزش روز بازار به 5۱۴۳ میلیارد تومان رســید. 
شــاخص کل هم وزن با کاهش ۲۲۳۲ واحدی به رقم 

۳۹5 هزار و ۹۰۸ واحد رسید.
شاخص هم وزن نیز دیروز چهارشنبه با ۲۲۳۲ واحد 

)5۶ صدم درصد( کاهش در ارتفاع ۳۹5 هزار واحدی 
ایســتاد. همچنین بیش از پنج میلیارد ۲۴۸ میلیون 
برگ سهم به ارزش بیش از ۲.7۹۰ میلیارد تومان داد 
و ستد شد. در پایان معامالت دیروز، ۱7۲ نماد با رشد 

قیمت و ۴7۶ سهم نیز با کاهش قیمت رو به رو شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در مسیر 
نزولــی قرار گرفت و ارزش معامــالت خرد در بازار به 
شــدت کاهش یافت. بســیاری از سهم های خوب در 
محــدوده حمایتی قرار گرفته اند. امــا جریان اخبار و 
جهت انتظارات هنوز تغییر نکرده اســت و خشــک و 
 تر در بورس در حال سوختن هســتند و هر روز روند 
نزولی حالت شدیدتری به خود می گیرد. نه دالر توان 
بــاال رفتن دارد که ســهم های دالری را با خود صعود 

دهد و نه شرایط اقتصادی کشور تغییرات گسترده ای 
داشته است که سهام ریالی مورد استقبال قرار بگیرند.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند، شاخص در محدوده 
نیمــه کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی حمایت 
خواهد شــد. با رســیدن قیمت ها به کف و بازگشت 
شاخص ها با سطوح ابتدای ســال می توان امیدواری 
بیشتری برای رشد بورس را در روزهای آینده داشت. 
تحلیلگران بنیادی نیز معتقدند عاملی که می  تواند بازار 
را با تغییر جهت رو به رو کند، گزارش های شش ماهه و 

ماهانه )شهریور( شرکت هاست.
نرخ سود بانکی همچنان معضل بازار سرمایه

در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه ، درباره 
وضعیت بورس گفت: بورس در وضعیت خوبی قرار ندارد 

و بســیاری از عوامل تاثیرگذار بر بازار سهام در جهت 
تضعیف این بازار در حال حرکت هستند.

رضا گلستانی خواه در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
ادامه داد: یکی از عواملی که بر بورس تاثیر زیادی دارد، 
نرخ سود بانکی است. نرخ بهره بین بانکی در سقف خود 
قرار گرفته و این مســئله تقاضای سهام را تحت تاثیر 
قرار داده است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
در حالی که بیشتر گروه های بازار در محدوده های مهم 
حمایتی قرار دارند، نگرانی از شکسته شدن حمایت ها 
و اصالح بیشــتر شــاخص افزایش یافته است. به نظر 
می رســد پیش از بازگشــت رو به باالی شاخص کل، 
روند ریسک های غیراقتصادی تغییر کند تا تکلیف بازار 

سرمایه مشخص شود.

شرکت آب و فاضالب استان تهران:

مردم تهران در مصرف آب صرفه جویی کنند 
شرکت آب و فاضالب اســتان تهران از 
شهروندان تهرانی درخواست کرد با رعایت 
شیوه های مدیریت مصرف، این شرکت را در 

تداوم تامین پایدار آب شرب یاری کنند.
در اطالعیه شرکت آب و فاضالب استان تهران 
آمده است: بنا بر گزارش های سازمان هواشناسی، 
میــزان بارش ها در مهــر و آبان امســال کاهش 
محسوسی نسبت به میانگین بلندمدت دارد و باتوجه 
به این که بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع سدها 
تامین می شــود، این کمبود بارش می تواند تهران 
را بــا کمبود جدی آب مواجــه کند. این در حالی 
 اســت که حجم سدهای پنج گانه تامین کننده آب 
تهران به علت بروز کم بارشی های پیاپی با کسری 

بیش از 5۰ درصد نسبت به بلندمدت رو به روست.
 این اطالعیه افزوده است: شرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران افتخار دارد که علی رغم دو ســال 
کم بارشــی، کاهش میزان بارش ها در بهار امسال 
و افزایش میانگین دما با تالش های شــبانه روزی 
کارکنان و همراهی مشترکان، تابستان امسال هم 

بدون قطع آب در تهران سپری شد.
شرکت آب و فاضالب استان تهران تصریح کرده 
است: در آستانه پاییز نیز این شرکت بنا بر رسالت 
و ماموریت خود، تمامی توان فنی و مهندسی خود 
را بــرای تامین پایدار آب شــرب پایتخت به کار 
می بنــدد تا همچون گذشــته هیچ خللی در روند 
تامین آب شرب شــهروندان ایجاد نشود؛ چرا که 

به رغم به کارگیری تمامی امکانات و انجام اقدامات 
الزم، منبع جدید دیگری بــرای افزایش ظرفیت 
آبرســانی به تهران وجود ندارد و طبعا در این راه 
همراهی و مسئولیت پذیری یکایک ساکنان محترم 

پایتخت ضروری است.
همچنین بر اســاس جزئیات جدول اطالعات 
پهنه ای بارش های ســازمان هواشناسی از ابتدای 
ســال آبی جاری تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در مقایسه 
با مدت مشابه سال آبی گذشته بارش ها در کشور 
رشد منفی ۲۳ و ۹ دهم درصدی را ثبت کرده است.
بیشــترین کاهش بارش مربوط به استان ایالم 
با رشد ۶۱ و یک درصد است. میزان بارش ها طی 
بازه یاد شده در استان های سمنان و کرمانشاه نیز 

به ترتیب 5۰ و سه دهم درصد و ۴۸ و هفت دهم 
درصد کاهش یافته اســت. میزان بارش ها فقط در 
یک استان یعنی هرمزگان رشد مثبت داشته و در 
مقایسه با میانگین دوره بلندمدت ۴۳ و شش دهم 

درصد افزایش یافته است.
همچنین در اســتان های ساحلی دریای خزر 
بارش ها رشــد منفی را ثبت کرده اســت. بر این 
اســاس در اســتان گیالن بارش ها ۱۳ و دو دهم 
درصد، گلستان ۱۹ و یک دهم درصد و مازندران 
۱۶ و هفــت دهم درصد کاهش یافته اســت. در 
اســتان تهران بارش ها ۳۴ و هفــت دهم درصد 
کاهش یافته و در خوزستان نیز کاهش بارش ۴5 

درصد بوده است.

هفته کم رمق بورس با ریزش های کسل کننده شاخص


